Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

Brno má svého Sira Wintona
- ale málokdo o tom ví
Žádný div, zachráněné děti z tohoto druhého příběhu totiž žijí tisíce
kilometrů daleko. A pokud jsou ještě naživu, vesměs patrně netuší,
komu za to vděčí. Oba ty lidské osudy, jednoho Angličana a jednoho
Brňana, však spojuje mnoho společného: totiž židovský aspekt, osobní
odvaha a povýtce křesťanská láska k bližnímu.
Ale začněme u aktéra druhého příběhu, Hugo Meisela-Maroma, který
se narodil v roce 1928 na tehdejší
Legionářské ulici v Brně. Jeho otec,
povoláním zlatník z rodu slavných
Meiselů, kteří provozovali v Praze
zlatnické umělecké řemeslo od
raného středověku, působil v Brně
a považoval se za Čecha. Bojoval
v československých legiích na ruské
frontě a doma mluvil česky. Letos se
jeho starší syn Hugo objevil v rodném městě u příležitosti listopadového Dne válečných veteránů. Na
prahu devadesátky je Hugo Marom
statný, vitální a krásný starý muž.
Měl besedu shodou okolností právě
nedaleko od svého rodného domu,
v sídle Židovské obce Brno.
Uchvátil posluchače nejen svým
osobním vyzařováním ve spojení
s velikou skromností, ale i dokonalou češtinou. Ta je ovšem maličko
zabarvena, ale plyne tak lehce, jako
by snad ani nevytáhl paty z domova.
A přitom prožil naprosto převážnou
část svého úžasně dramatického
života docela jinde!
Ale teď se vraťme proti proudu času
hodný kus nazpátek, do dob, o nichž
svědčí dvě nesmírně cenné fotografie. Na portrétu z roku 1939 jsou
krásná maminka Meiselová a synáčkové Hugo a mladší Rudi krátce
předtím, než se s legendárním transportem Sira Wintona (dokonce

posledním, který se podařilo vypravit) dostali do bezpečí. Bylo to strategické rozhodnutí, že děti musí
odjet. Maminka na něm trvala.
Sama zahynula v Mauthausenu a ani
nikdo jiný z celé rodiny se po válce
nevrátil. Na druhé z obou fotografií,
po příjezdu z Anglie, jsou chlapci již
úplní sirotci.
Naštěstí měli jejich rodiče v Brně
oddané přátele, například tatínek
měl kamaráda legionáře, se kterým
se společně vrátili z fronty. Tomu
panu Sekalovi se podařilo, že zakopal největší cennosti rodiny Meiselových, včetně korespondence,
fotografických alb, ba i dobrého
oblečení a kusů nábytku, na své
zahradě v Mokré u Brna. Když se
v roce 1945 hoši vrátili, všechno jim
předal a všestranně jim pomohl.
Hugo chtěl být od malička úspěšný
letec. Takové sny a představy jsou
běžné, ale Hugo to myslel vážně.
Pro RAF byl příliš mladý, ale aspoň
se stal na samém konci války britským leteckým kadetem. V Brně
pak absolvoval strojní průmyslovku
v rámci přípravy na povolání leteckého inženýra i aktivního letce.
Začal zde studovat na technice
a v Olomouci dokončil letecký
výcvik, ale politické události poněkud zamíchaly jeho kariérou.
Víme dobře, jaký byl u nás poválečný
Pokračování na str. 3
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Se studenty Na Prádle

(Nejen) reliéfy a ilustrace

Tradiční, již jedenáctá Ekumenická studentská slavnost proběhla
v úterý 23. ledna v malostranském kostele sv. Jana Křtitele Na
Prádle. Slavnost je určena především pro studenty, pedagogy
a zaměstnance teologických fakult a škol v rámci Týdne za jednotu
křesťanů. Modlitbu Otčenáš na závěr slavnosti uvedli studenti slovy:
„Vezměme se nyní za ruce spoutané ne řetězy, ale láskou Kristovou.“

To je název nové, reprezentativní knihy věnované životu a výtvarnému dílu našeho emeritního faráře Lumíra Čmerdy. Autory publikace jsou dr. Jakub Ivánek, pracovník Centra regionálních studií FF
Ostravské univerzity a prof. Svatava Urbanová, literární historička
Katedry české literatury a literární vědy FF Ostravské univerzity.

e

Kniha byla více než šesti desítkám
zájemců o výtvarné umění představena za účasti stále vitálního br. Lumíra Čmerdy ve výstavní síni antikvariátu Fiducia v Ostravě v polovině prosince minulého roku.
Slavnostní večer zahájil Zdeněk
Kovalčík varhanní skladbou C.
Francka a zpěvem tří křesťanských
songů nedávno zesnulého br. Luboše Svobody. Svatava Urbanová
přivítala Lumíra Čmerdu a přítomné hosty slavnostního večera. Ve
svém úvodním slovu poukázala na
úzké vazby L. Čmerdy k regionu
Ostravska, neopomněla také na
jeho duchovní zakotvení v naší
církvi. Právem označila výtvarníka
Čmerdu za typ renesančního umělce, a to díky jeho všestrannému
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rozhledu v různých oborech lidské
činnosti, osobitému rukopisu, různorodým výtvarným technikám grafika, kresba, malba, ilustrace,
dřevořezba, jež všechny zvládá
bravurně. Zdůraznila i jeho podíl
na četných architektonických návrzích pro občanskou vybavenost
i Čmerdovo členství v Kontrastu,
významné nonkonformní skupině
architektů a výtvarníků 60. let na
Ostravsku. Jakub Ivánek pak ve
svém slovu referoval o vyhledávání
a mapování Čmerdových děl, a to
nejen na Ostravsku, ale i v různých
koutech naší vlasti. Ocenil autorovy tvůrčí nápady, vynikající techniku práce se dřevem i dalšími materiály. Tato Čmerdova díla lze nalézt
v mnoha školách, úřadech, na vol-

ných prostranstvích, ale také v řadě
sakrálních objektů. Přítomní měli
možnost se díky obrazové prezentaci blíže seznámit s výtvarným dílem L. Čmerdy, který pak ve svém
vystoupení poděkoval tvůrcům
skvostné publikace, přátelům i všem,
kteří zavítali do výstavního sálu
Fiducie. Na závěr zazněl opět v podání Z. Kovalčíka song Vánoční
Ježíš. A pak byla příležitost k osobním rozhovorům s br. Čmerdou,
který zájemcům podepisoval publikaci. Potěšitelné také bylo zastoupení několika členů vratimovské
náboženské obce naší církve, kteří
nosí ve svých srdcích nezapomenutelný, stále živý odkaz poctivé
práce na vinici Páně manželů
Lumíra a Ireny Čmerdových.
Kniha Jakuba Ivanky a Svatavy Urbanové (225 stran) o životě a díle
L. Čmerdy má krásnou grafickou
podobu, přináší velké množství
kvalitních reprodukcí Čmerdových
Dokončení na str. 3

2 • Český zápas 5 • 4. února 2018

Užitečná pomůcka
Užitečnou pomůckou pro běžný každodenní život církve jsou nahrávky doprovodů písní z našeho zpěvníku. Najít je můžete na serveru www.bandzone.cz . Každou verzi ukládá autor projektu bratr Petr
Vaculovič vždy ve čtyřech verzích – klavírní, varhanní, imaginativní
a rockové. K dispozici bude brzy také doprovod první Farského liturgie v původní i snížené verzi. Ukládání doprovodů probíhá průběžně,
každým dnem budou písně přibývat. Nyní je jich uloženo cca 50 včetně liturgie v původním znění. Br. Vaculovič má záměr uložit v dohledné době doprovody všech písní. Postup při vyhledávání:
1) Jděte na adresu www.bandzone.cz,
2) do vyhledavače zadejte „Zpěvník CČSH“,
3) vyhledejte v nabídce doprovod písně/části liturgie, kterou hledáte - písně jsou pro přehlednost řazeny do složek po cca 12 písních,
liturgie je v samostatných složkách,
5) pokud píseň/část liturgie, kterou hledáte, ještě uložena není,
nezoufejte, pracuje se na tom, zkuste to za nějaký čas,
4) písně je možno jak streamovat (pustit přímo v počítači), tak stáhnout ve formátu MP 3, příp. uložit ve vašem zařízení pro přehrávání
audiosouborů.
Projekt probíhá s vědomím a duchovní podporou br. biskupa Juraje
Jordána Dovaly.
red

Jeroným Pražský – Poslední útěk
Na film „Jan Hus – cesta bez návratu“, který vznikl v šumperské společnosti Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových, navazuje snímek nazvaný Poslední útěk Jeronýma Pražského, který byl dotočen v říjnu minulého
roku, předpremiéru bude mít v únoru letošního roku a v kinech a TV by se
měl objevit v květnu. Roli českého teologa a filozofa, který byl upálen
v roce 1416 v Kostnici, ztvárnil Ondřej Vetchý.
Hrané pětasedmdesátiminutové dokumentární drama se natáčelo na
mnoha místech. Tak například prostory Zdíkova paláce v Olomouci se proměnily v sorbonskou univerzitu, kde v rajském dvoře tohoto paláce byly
natáčeny scény s žalobcem Jeanem Gersonem v podání Aloise Švehlíka.
Filmaři také natáčeli na hradech Helfštýn a Sovinec nebo v šumperském
klášterním kostele. Vedle hlavního protagonisty Ondřeje Vetchého ve
snímku účinkují Petr Kostka, který ztvárňuje hiršavského faráře Gregora,
Vladimír Beneš, Jan Novotný, Jitka Čvančarová, Radek Holub, Vladimír
Kratina, Vladimír Beneš a další. Vladimír Javorský hraje roli Jana Husa,
Pavel Rímský vystupuje jako kardinál Zabarella.
Film o Jeronýmovi Pražském zachycuje poslední úsek jeho života, kdy se
vydává v dubnu 1415 do Kostnice, aby podpořil Jana Husa, avšak vzápětí
prchá do Čech. Na konci dubna je ale zatčen v Hiršavě nedaleko českých
hranic a v okovech je přivezen do Kostnice. Film zachycuje také stěžejní
období jeho života, kdy se nejprve zříká Viklefova a Husova učení, aby se
v obnoveném procesu v únoru 1416 - přes krutou torturu - učení znovu
zastal. Nakonec byl 30. května 1416 upálen na stejném místě jako Hus.
Ondřej Vetchý kvůli roli změnil image a nechal si narůst plnovous. Roli
Jeronýma Pražského ztvárnil dokonale. Film vznikl v koprodukci s Českou
televizí Brno, se kterou manželé Lubomír a Iva Hlavsovi spolupracují téměř
dvacet let. Vedle Křesťanských magazínů a Cest víry se jim podařilo prosadit v televizi vysílací okno pro pořad EXIT 316 a EXIT MISE, jehož byli
autory. V posledních letech se pak zaměřili na velké hrané a polohrané
dokumenty a filmy z protestanské historie v Čechách a na Moravě, z nichž
nejznámější je jejich snímek o Janu Husovi.
Pavel Hýbl

Z kazatelského plánu

5. neděle po Zjevení
Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy.
ŽALM 95,1
První čtení: Izajáš 40,21-31
Tužby pro dobu po Zjevení:
2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme
se k Hospodinu.
3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, ty dáváš slabým sílu a nemocným uzdravení. Učiň
z nás posly své lásky a pokoje, aby se evangelium rozšířilo do všech končin země! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Korintským 9,16-23
Evangelium: Marek 1,29-39
Verš k obětování: Žalm 142,6
Verše k požehnání: Lukáš 6,18-19
Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, v tobě nalézáme pokoj nad
každé pomyšlení! Nás všechny, kdo jsme se podíleli na dnešní svátostné hostině chleba a kalicha, učiň nástroji svého pokoje ve světě. Prosíme o to ve
jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 6, 51, 78, 85, 102, 289

Po zavátých stopách
někdejších severoamerických sborů CČS
Dokončení článku o osudech
sborů naší církve v USA. Na konci minulé části nás autor zavedl
do Kalifornie, kam odešel bratr
farář Vít, někdejší přísušník RAF
a kaplan čs. západních perutí...
Po únorovém puči se odmítl vrátit
a přijal posléze výuku na stolici
armádní školy v San Diegu pro
jazykový výcvik analytiků a vojenských zpravodajců, určených pro
úkoly za železnou a bambusovou
oponou. Tím, že působil na kritickém pracovišti, kde se cvičili agenti,
musela výuka posluchačů a jejich
vyučujících probíhat v naprosté isolaci, aby nedošlo k identifikaci agentů formou fotografií, hlasových záznamů apod. Nemohl se tedy z bezpečnostních důvodů příliš aktivně
účastnit civilního dění.
Nezmínil jsem se dosud o Kanadě,
kde před r. 1968 žádné centrum s afiliací k CČS nebylo. V sedmdesátých
letech ale vznikl v Montrealu samostatný sbor CČS(H), jehož geneze je
líbezně humorná a v závěru této statě
si zaslouží pozornosti čtenářů.
Na dejvickou fakultu nastoupil koncem 60. let posluchač, který vedle
svého duchovního probuzení miloval také moderní hudbu, zvláště tu
experimentální, syntetickou, hard
rock a big beat, zkrátka vše, co mladá
generace používala jako protest proti

normalizačnímu šmíru. A tak se
nějak zapletl mezi hudební underground, tedy disent, který byl pod
hledáčkem StB. Ostré jazyky blokových důvěrnic donesly tuto Jobovu
zvěst až k uším hlavního církevního
představitele. Činitel se rozlítil a vyrazil s nebohým viníkem osobně
dveře. Z kanceláře i z fakulty. Mládenec si připomněl svá pionýrská
léta, kdy zaníceně recitoval při oslavách VŘSR nezapomenutelnou báseň slavného režimního barda:
Znám zemi blízko pólu
Znám divukrásnou zem
A do té země spolu
My navždy odjedem...
Popadl tedy přítelkyni a vyrazili za
kopečky. Drobet si spletli světové
strany, přistáli totiž v Montrealu. Nevadilo, zde to bylo zajímavější. Přiletěli v pravý čas na pravé místo.
V zemi vládl Trudeau se svou multikulti agendou a mladý párek patřil
mezi tehdy uctívané české disidenty.
A že to byl posluchač teologie, bylo
ještě zajímavější. I našli se mocní
příznivci, kteří objevili kostel v centru Montrealu k pronajmutí, obstarali
potřebné fondy i nezbytnou byrokratickou dokumentaci. Exulant byl
výřečný, na pastora jako dělaný, a tak
se jednoho dne objevil na chrámu
výrazný pozlacený štítek: „L'Église
Tchécoslovaque de Jean Hus“.

(Pokračování)

Po městě se často toulali bretschneiderští zpravodajci čs. velvyslanectví.
Nesměli cestovat dále než 50 km od
svého sídla jako agenti státu nikoli
přátelského, tak si to vynahrazovali
couráním po městě a hledáním, co by
mohli podvratného referovat šéfům.
Hle, vzácná příležitost! A hned dálnopis do pražské kachlíkárny. Za pár
dnů pak vrazili do kanceláře hlavního
představitele církve hřmotní funkcionáři státního církevního dozoru, aby
jej patřičně zcepovali: „Cos nám to
proved' v Kanadě? Místo slíbeného
omezení církevních aktivit otvíráš si
ještě nový kostel; k tomu ve státě nám
nepřátelském!“ Jak jim překvapený
představitel odpověděl, známo není.
On nám to ale už neřekne, vždyť spí
svůj věčný sen na hřbitově v dalekém
Rouenu v lůně sladké Francie...
Kostel byl relativně úspěšný, kazatel
populární, navštěvovalo jej hodně
Čechů. Jen ale dokud byly k disposici fondy subvenční. Kostely zde mají
být soběstačné. A Češi, jak známo,
neradi platí do sborové pokladničky.
Trudeau se posléze ocitl v hlubokém
deficitu, fondy na multi-kulti tedy
zmizely. Komunita uvadala, až postupně zanikla. Disent alespoň mocně
zapůsobil na tehdejší normalizaci ve
vlasti. Tedy: Starý klobouk ve křoví...
Takový už ale je běh času.
Slavomír Pícha

Nad Písmem

O nemoci i uzdravení
„I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých
duchů vyhnal.“
Mk 1,34
V Pánu milé sestry a milí bratři,
otázky zdraví, nemoci a uzdravení
patří odjakživa k velkým tématům
ve společnosti. Průzkumy veřejného
mínění dlouhodobě ukazují, že
zdraví se udržuje na prvních místech v žebříčku lidských hodnot.
A je to logické. Kdo někdy trpěl
nějakou nemocí či zraněním, moc
dobře si uvědomuje, jakou cenu má
stav, kdy člověka nic nebolí, kdy se
může bez omezení pohybovat, kdy
není třeba držet různé ty mnohdy
nepříjemné diety nebo kdy nemusí
být odloučen od svých blízkých
a trávit nekonečné dny, týdny
a někdy dokonce i měsíce na nemocničním lůžku. Navíc je zde nepříjemný fakt, že moderní společnost
oslavuje člověka zdravého, silného
a výkonného. Nemoc pak může být
v těchto souvislostech vnímána jako
osobní slabost, selhání nebo překážka v úspěšném prosazování se v dravém a soutěživém prostředí.
Když jsem studoval na střední zdravotnické škole, jeden patolog nám
řekl, že: „nemoc je mimo jiné také
stav, který nám ukazuje naši zranitelnost.“ Nevím, jestli byl ten lékař
věřící, ale řekl bych, že to byla téměř
až teologická výpověď o existenci
nemoci v životě člověka. Tato věta
mě pak provázela mnoho let, kdy
jsem jako zdravotník trávil dlouhé
chvíle u lůžka nemocných a s každým novým pacientem mi stále hlouběji docházel význam věty, kterou

jsem tehdy ve škole slyšel a která se
mi zapsala hluboko do paměti.
V dnešním evangeliu jsme četli, že
Pán Ježíš uzdravil nejprve Šimonovu
tchýni a poté, po západu slunce,
k němu lidé z města přinášeli všechny nemocné a posedlé a on je také
uzdravoval. Ano, takový byl pozemský Ježíš – pobýval rád mezi různě
slabými, hříšnými a nemocnými lidmi a přinášel jim uzdravení. Ale
pozor, nejen to. V závěru evangelijní
kapitoly jsme četli, že ráno odešel
zase do jiných míst v Galileji, aby
kázal, a zdůvodnil to takto: „…neboť
proto jsem vyšel…“
Ježíš rozhodně nebyl pouhým potulným léčitelem, protože jeho činy
doprovázelo slovo (nauka) a naopak,
jeho učení doprovázely činy. Tyto
dvě skutečnosti je důležité udržovat
v rovnováze i v dnešní církvi, která
chce v tomto světě sloužit po vzoru
Pána Ježíše. Nestačí jen kázat, ale je
třeba i něco konkrétního dělat. Ale
co? Ptáme se často sami sebe, ptáme
se na radách starších, při vikariátních
i diecézních shromážděních…
Mistr Jan Hus napsal v jednom ze
svých dopisů příteli Martinovi, že
doba je těžká a neklidná. To bylo nadčasové vyjádření reality, protože
každá doba je na naší Zemi už od pradávna nějakým svým specifickým
způsobem těžká a neklidná a to s sebou nese různé problémy a také nej-

Mk 1,34
různější nemoci, které na nás jako na
jedince doléhají. Ať už fyzické, psychické nebo duchovní. Co by tedy
měl křesťan 21. století dělat především? Přátelé, stále to samé, už po
dva tisíce let, po vzoru Pána Ježíše.
Doba a okolnosti se sice změnily, ale
princip zůstává stejný. On by dnes
jistě navštívil každou nemocnici,
LDNku, každý domov důchodců,
dům mládeže, pečovatelské služby,
útulek pro bezdomovce, chráněné
bydlení a byl by s lidmi. Sdílel by
jejich starosti i radosti, ne jen virtuálně přes facebook, ale osobně, svojí
přítomností, úsměvem, pohledem,
i dobrým slovem, které může být
samo o sobě skvělým lékem. A to samé chce náš Pán i po nás. Abychom
se nebáli a hlavně, abychom se
nevzdávali a sloužili, protože nemocí
je v našem světě mnoho.
Sestry a bratři, skutečné zázraky
uzdravení začínají u setkání s Ježíšem, kterého smíme zvát mezi sebe,
do našich každodenních lidských setkání. Ať už v církvi nebo kdekoliv ve
světě, který nás, i když to tak mnohdy nemusí vypadat, tolik potřebuje.
Kéž tedy neseme do světa dobré
ovoce a kéž dokážeme lidem zprostředkovat setkání s tím největším
lékařem všech dob – Ježíšem
Kristem. On chce i dnes přicházet
mezi nás a uzdravovat. Amen.
Aleš Toman

Nebeský Otče, všude okolo nás je mnoho těch, kteří trpí různými nemocemi
a potřebují slyšet o Ježíši, který přišel, aby uzdravoval.
I my sami se s ním potřebujeme denně setkávat a být uzdravováni.
Prosíme, dej, abychom se otevírali jeho přítomnosti
a abychom odvážně nesli jeho slovo do světa. Amen.
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Brno má svého Sira ...
Dokončení ze str. 1
politický vývoj a co znamenal pro
mnoho nadaných a ambiciózních
mladých lidí rok 1948. Ale Hugo se
stihl ještě před svou emigrací docela
výrazně vyznamenat. Přihlásil se
jako dobrovolník do nově zakládané
izraelské armády a prokázal jí hned
nedocenitelné služby při organizaci
a dopravě výzbroje, kterou tehdy přispěla československá vláda mladému izraelskému státu v jeho boji
o nezávislost.
Ještě v Olomouci se průbojný mladý
muž seznámil se svou budoucí
ženou, která se s ním pak odstěhovala do Izraele, kde založili rodinu, ale
studia už v původní vlasti nedokončil. Dostudoval později v Anglii.
Zúčastnil se v různých leteckých
funkcích všech válek, které byl izraelský stát nucen vést, včetně té
známé šestidenní z června 1967,
a stal se z něj velice úspěšný, vpravdě legendární letec. Po této aktivní
vojenské kariéře zůstal věren svému
zaměření i nově přijatému židovskému příjmení Marom (nebesa). Pracoval dále na vývoji letadel a na
projektech celých letišť.

O tom se mohli dozvědět posluchači
z jeho úst na podzimní přednášce
v Brně, a spousta podrobností se
najde také na webu. Včetně toho, že
se na stará kolena věnuje ve své dílničce pro potěchu uměleckému
řemeslu svých předků – zlatnictví.
Ale existuje ještě něco, co bychom
na internetu marně hledali. V diskusi
na závěr brněnské besedy se totiž
ozval jeden dobře informovaný
účastník s dotazem, jak to tenkrát
bylo v Biafře.
A skromný hrdina se rozvykládal…
Rozpovídal se o tom, jak využil příležitosti vrátit potřebným dětem
v jiném světadílu značný kus toho
dobrodiní, kterého se mu dostalo za
druhé světové války. V jedné z etnických válek, které bohužel dodnes
neustaly, se uprostřed krvavého konfliktu v rovníkové Africe pustil do
husarského kousku evakuace stovek
válečných sirotků. Ano, letos je to
právě padesát let, co vypukla jedna
z nejhorších postkoloniálních válek
nedávné historie. Kmen Ibů křesťanského vyznání na jihovýchodě
Nigérie vyhlásil nezávislou republiku Biafra, která se udržela právě 961

(Nejen) reliéfy a ilustrace
Dokončení ze str. 1
děl, která vznikala od počátku 60. let
a která dosáhla postupně uznání
doma i v zahraničí. V publikaci čtenář nalezne Čmerdova základní
životopisná data, rozhovor Jakuba
Ivánka s Lumírem Čmerdou, kde
čtenář může poznat jeho životní
pády /vojenská služba u PTP, těžká
nemoc, ztráta státního souhlasu
k duchovenské službě v r. 1963,
ztráta zaměstnání v r. 1970, nemožnost vykonávat službu spirituála
bohoslovců, ač na základě vypsané-

ho konkursu Čmerda zvítězil, posuzování - vlastně odsuzování Čmerdova díla stranickými orgány a regionálními umělci socialistického realismu, zkušenost se Státní bezpečností/, ale i vzestupy – sňatek, narození dcery, uznání odborných, uměleckých schopností původně výtvarného samouka, členství v ostravské
skupině Kontrast, v r. 1967 členství
ve Svazu československých výtvarných umělců, odchod z Ostravy do
Prahy a pak tvrdá práce, tvořivá píle,
která nejen dokázala zabezpečit
rodinu, ale přinesla ovoce v bohatém spektru osobitých artefaktů.
Další Ivánkova stať se zabývá
detailně Čmerdovými dřevěnými
reliéfy, jež leckdy dosahují překvapivě gigantických rozměrů, ale i dalšími autorovými realizacemi pro
architekturu veřejných prostranství
měst i obcí.
Svatava Urbanová s erudicí jí vlastní zase sleduje a hodnotí Čmerdovy
ilustrace ve vztahu slovo a obraz.

Naše „radní starší“
Měli jsme onehdy v naší náboženské obci oslavu – přijely návštěvy
z několika dalších obcí a bratr biskup, protože naše zvolené „radní
starší“ před Pánem Bohem do jeho
rukou skládaly slib.
Naše starší „starší“ - přemožené
věkem a nemocemi – už rády předaly, o co se staraly. Shodou okolností se na slavnostní bohoslužby
nedostaly. Měli jsme pro ně přichystán upomínkový balíček
s tisky naší diecéze, dopis s poděkováním od biskupa a několik dalších drobností, a tak bylo třeba
oběhnout městečko a navštívit je.
Sestra Slávka Hanušová sedí na
gauči a nechává si vše převyprá-

vět. Dokud bydlela blízko sboru,
došla i o berlích, nikdy na bohoslužbách nechyběla. Teď, po devadesátce, už bydlí na druhém konci
města v malém domku, kde se o ni
stará dcera. „Každý den se modlím,“ říká, když vyjadřuji lítost
nad sdělením, že na bohoslužbách
už by nevydržela, i kdyby ji
dovezli. „Však se zase zastavím
s večeří Páně,“ ujišťuji. „A Anička
přijde na kus řeči!“ Ty dvě si mají
co povídat. Obě mají zkušenosti
coby prodavačky, znají ve městě
kdekoho a já občas žasnu, k jakým
souvislostem se občas doberou. To
je panečku poradna pro pastoraci!
Sestra Mirka Střelková vykonáva-

dní. Její potlačení stálo půldruhého
miliónu životů a jméno Biafra je
dodnes synonymem pro krveprolití.
Situace byla složitá také z hlediska
mezinárodní politiky, protože na
daném území leží větší část nigerijských zásob ropy, což zhoršuje střety mocenských zájmů. Izraelská republika měla svých starostí dost
a není divu, že tam neexistovala politická vůle jakkoli do věci zasahovat.
A co zmůže jednotlivec! Ale Hugo
Marom, jakkoli tehdy mladý, už měl
jméno a vlivné kontakty, a nakonec
se mu podařilo vymoci na americké
vládě zapůjčení pěti letadel na
dopravu mezinárodní pomoci biaferským dětem, které strádaly v těžko
představitelných podmínkách. Jedno
z letadel sám pilotoval a přitom řídil
organizaci leteckého mostu, po kterém se posílal nejnutnější materiál
do tábora zubožených sirotků. A na
zpáteční cestě se dopravovaly děti do
bezpečí podle hesla, že každý lidský
život stojí zato!
I když Hugo Marom (zcela pochopitelně) nepřijal křesťanské vyznání,
vzal si z něj za své to nejdůležitější:
příkaz lásky k bližnímu. Ač Izraelita,
řadí se po bok největších Moravanů
rodem, na které můžeme být právem
hrdi.
Pavla Váňová

Takto detailně se setkáváme např.
s hodnocením obrazů vznikajících
na biblické náměty, s ilustracemi
našich básníků - duchovních Miroslava Matouše a Zdeňka Svobody aj.
O tom, že Lumír Čmerda je stále
tvůrčí, svědčí i komentáře k realizovaným pozoruhodným ilustracím
dosud nevydaných děl klasického
dědictví – Kosmově Kronice české,
Erbenově Kytici či pohádkám Boženy Němcové. Kniha obsahuje
pečlivě sestavené rejstříky: soupis
Čmerdových výstav, soupis realizací pro architekturu i soupis knižních
ilustrací.
Knihu v r. 2017 vydala Ostravská
univerzita s podporou Statutárního
města Ostravy a darů Lumíra Čmerdy a Ateliéru Simona. Zájemci si
mohou knihu objednat na adrese
Ostravské univerzity.
A tak jako členové i sympatizanti
církve děkujeme autorům publikace
za mimořádně kvalitně odvedenou
práci a chceme popřát br. Lumíru
Čmerdovi do dalšího času bohatost
tvůrčích nápadů a Boží ochranu
a vedení.
Zdeněk Kovalčík

la po několik období funkci předsedkyně rady, delegátky náboženské obce a správkyně kolumbária.
Loňské léto proležela v nemocnici
a od té doby se necítí ve své kůži.
I teď marodila. Je jí „pouze“ rok
přes osmdesát, svůj zdravotní stav
nese odhodlaně. Dojde i na řeč, že
na smrt je připravena už léta, že se
neděsí, ale očekává od Pána Boha
příjemnou změnu. S potěšením se
probírá fotografickým záznamem
ze slavnosti, vždyť se za ta léta
něco nastarala. Třeba kvůli kolumbáriu byla v kontaktu i s těmi,
kdo tam mají své blízké, přestože
jsou mimo církev. Teď dochází
k předání agendy; složíme do
tašky dva nadité šanony se záznamy, dostanu instrukce, co je třeba

Z našich setkání

Snění v krajině - nová výstava obrazů
v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě
V pátek 19. ledna byla vkostele MJH v České Lípě zpřístupněna výstava
obrazů dvou českolipských malířek Renaty Grolmusové a Vladimíry
Zborníkové, které v kruhovém prostoru kostela působivě umístily svoje
malby z přírody a svou výstavu nazvaly Snění v krajině. V podvečer se
zde sešlo přes 80 zvídavých příznivců výtvarného umění na vernisáži,
kterou slovem a hudbou jménem pořadatelů – Náboženské obce naší
církve v České Lípě - provázela Marie Truncová, jáhenka Církve československé husitské, spolu s manželem, herečkou Janou Kolářovou a členy
komorního sboru CAMERATA Česká Lípa. Úvodem byly obě autor-ky obrazů zasvěceně a s osobitým humorem představeny dr. Františkem
Zborníkem, který přítomné také uvedl do zajímavých momentů a impulsů tvorby obou výtvarnic a osvětlil nám rovněž, se kterými tvůrčími
výtvarnickými kolektivy obě spolupracují.
Dá se říct, že kostel je nepříliš časté prostředí pro expozici obrazů, ale
slova Bible z Knihy žalmů v oduševnělém projevu Jany Kolářové připomněla oprávněnost takovéto výstavy v kostele. Prostý interiér kostelíka
se přírodními motivy rozesvětlil, zaplnil a vemlouvavě promluvil
do našeho lidského nitra. A že příroda tady není jen pro člověka, ale pro
vše živé, zdůraznila slova filosofa Erazima Koháka, která spolu se skladbami inspirovanými právě přírodou pak zazněla.
Známý sbor Kdyby tu nic nebylo od Petra Ebena, zpěv Potkal jsem jeseň
z Otvírání studánek od Bohuslava Martinů, madrigal o labuti – Il bianco
e dolce cigno renesančního tvůrce Jacoba Arcadelta, Suchoňova oslava
rodné země Aká si mi krásna a písnička Prší, prší ve známé Hroňkově
úpravě potěšily posluchače. Atmosféra celého setkání byla velice srdečná a přátelská, jistě tomu pomohlo, že velká část návštěvníků patřila
k příznivcům zdejšího Divadelního klubu Jirásek, jehož členkami obě
vystavující malířky také jsou.
Pro dokreslení snad i některé zápisy v knize návštěv, např.: „Bylo a je
vše krásné a dojemné, jako ve snu...“ „Krásná výstava i vernisáž!“
„Milé obrázky z naší krásné krajiny...“ Pozoruhodné bylo i zjištění, že
tento kostel, ač je tak blízko středu města, mnozí z návštěvníků navštívili poprvé, a tak vlastně teprve objevili toto krásné prostředí.
Ať tedy tato stavba žije s městem a jeho děním, zaslouží si to! A pokud
i vy si budete chtít přijít obrazy prohlédnout, máte možnost až do konce
března. Zazvoňte na vedle stojící faře a prohlídka může začít.
O své dojmy se s vámi podělil
Petr Trunec

ještě vyřídit, a ta velká starost od
ní už konečně odchází. Ke komu
přejde, to se ještě v radě musíme
domluvit...
Jdu domů kolem řeky tmou, jen
sporadicky osvětlenou pouličními
lampami a děkuji Pánu Bohu za
tyhle dvě staré sestry. Díky jejich
péči prošla náboženská obec
minulými roky. Letošní volba na
výročním shromáždění se stala
jakousi generační obměnou rady,
i když dvě členky v ní setrvaly.
Nevíme, jaký čas a jaké úkoly nás
čekají. Modlíme se o Boží vedení,
vždyť leccos vypadá nadějně,
leccos kriticky. Třeba skutečnost,
že letos v létě skončila služba paní
učitelky, která po léta odemykala
sbor, aby mohlo být kolumbárium
denně přístupné. „Nedělá mi to
potíže, vždyť chodím kolem,“
říkala. Vypadalo to tak samozřejmě. A co to znamenalo, se poznalo až potom, když nemohla.
Všelijaké střídání, jak jsme kdo
mohli, než se našel někdo další
ochotný, ovšem už za úplatu.
Naše nové radní starší se u ní
zastavily na návštěvu – s podobným upomínkovým balíčkem
a košíkem dobrot. „Vždyť víte, že
to není třeba a že mě to uvádí do
rozpaků,“ bránila se. Víme, víme,
už ji za ta léta známe. Ale dovede
si ona představit, kolik starostí
nám za tu dobu ušetřila?
Vstřícnost a ochota pomoci jen
z dobrého srdce ze světa pomalu
mizí. Kdo to dělá, připadá si
v dnešním tržním ovzduší jaksi nepatřičně. Naše církev ovšem touto

metodou pracovala od začátku,
jinak by těžko vybudovala to, co
dnes má k dispozici. Někdy, žel,
měla tuto služebnost za tak samozřejmou, že ji nedovedla dostatečně docenit. Návštěva se končí,
byla to chvíle, která potěšila.
Do okna pleská večerní déšť, v pokoji svítí obrazovka a předvádí
fotky z naší slavnosti. Vracím se
k nim pro opakovaný zážitek, vždyť
jsme se všichni radovali. Ano, tady
je ta s momentem slibu: sestra Bohdanka podává ruku bratru biskupovi. Ten snímek se prolne se vzpomínkou na událost, kterou připomíná černobílá fotografie někde
ve starém albu – na tomhle místě
v tomhle sboru Bohdanka stála už
před padesáti lety se svým bratrem
a řádkou dalších už povyrostlejších dětí, byl to hromadný křest při
slavnosti, kdy do naší náboženské
obce zavítal bratr biskup Pochop.
K fotce s Aniččiným slibem mi
v mysli vytane, jak vyprávěla, že
sem kdysi jako děcko chodila na
faru do duchovní péče. Šárka zas ve
chvílích, kdy je ve sboru sama, se
v tichém rozjímání ráda vrací k dětským letům, kdy ji sem vodila
babička. Všechny tu už kdysi nějak
byly, někdo je sem přivedl a věděly,
kam se vrátit. Ano, ale teď si musím
poctivě položit otázku – koho dalšího najdeme takhle po letech v našich sborech, když sem dnes děti
přijdou leda tak na koncert...
S tou otázkou jdu spát, budu s ní
vstávat a nejspíš to bude jeden
z důležitých úkolů té naší nové
rady.
-ine
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Z ekumeny
Ekumenická bohoslužba
Ve čtvrtek 18. ledna se v katolické
Oáze na Černém Mostě konala
v rámci Týdne modliteb za jednotu
křesťanů ekumenická bohoslužba, kterou společně sloužili Pavel Trefný (kazatel
CB), Edward Walczyk (farář
ŘKC), Michaela Noe Švestková (bohoslovec CČSH),
Marek Pučalík (farář ŘKC).
Sešlo se upřímné a srdečné
společenství zhruba 25-30
lidí.
Zazněly modlitby za viditel-

nější jednotu Kristovy církve, za
naši vlast, Evropu, mír ve světě, za
osoby, které žijí na okraji společ-

nosti, i za ty, kteří jsou jakkoli zotročováni.
Po skončení bohoslužby setkání
pokračovalo formou přátelských
rozhovorů.
,,Boží láska snese velikou
zátěž, hned tak se nezhroutí.
Láska Kristova všechno vydrží, kdežto mezilidská láska
leckdy ztroskotá o naše meze.
Bůh nehledá výhody pro sebe.
Boží láska je prosta vedlejších
úmyslů a účelovosti, je čistá,
bezpodmínečná a zdarma
daná." (úryvek z kázání)
Michaela N. Švestková

o náboženství a násilí v Knihovně Václava Havla
„Nová náboženská hnutí jsou hnutími protestu. Vznikají často
z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich
vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem. Mohou také
vyjadřovat nesouhlas se stávající ideologií některého ze zavedených
náboženství. V současnosti jich ve světě existují tisíce.“
Z obálky nové monografie Zdeňka Vojtíška Nová náboženství a násilí.
Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Nakladatelstvím Karolinum
zve všechny zájemce na besedu s autorem této knihy. Ten bude společně s dalšími hosty, kterými jsou profesorka Hana Sodeyfi vyznávající víru bahá’í a Milan Kajínek ze společenství praktikujících metodu
Fa-lun-kung, diskutovat o jedné z mnoha podob násilí – o pronásledování náboženství v Íránu a Číně.
Beseda se koná 6. února v 19 hodin v Ostrovní 13, Praha 1 a moderuje ji prof. Pavel Hošek.

EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB

Zprávy
Vydané publikace
Ediční rada Královéhradecké diecéze by ráda upozornila na možnost zakoupení publikací, které
v naší diecézi vyšly v loňském
roce. V edici H k 90. výročí úmrtí
našeho prvního patriarchy byla
vydána monografie Martina Chadimy „Dr. Karel Farský, I. patriarcha Církve československé
(husitské)“. V edici Poutník jsme
vydali další díl zpěvníků:
„Zpěvník III., písně k Novému
zákonu“ a publikaci Vladimíra
Hraby „Víra, naděje, láska počátky, vývoj a současnost Církve
československé husitské“. Tyto
a další tituly je možno zakoupit
v prodejně Blahoslav nebo v kanceláři DR v Hradci Králové, další
informace
na
http://www.ccshhk.cz/vydane-publikace/.
JP

O suchu v Emauzích
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s hydrologem RNDr. Janem Daňhelkou,
PhD., z Českého hydrometeorolo-

gického ústavu o problému hrozícího sucha. Beseda se bude konat
v úterý 13. února od 17.30 h (cca
do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy (Praha 2, VyšehradJNe
ská 49).

v 19 hodin ve Farského sále
Husova sboru na Vinohradech
(Dykova 1, Praha 10). Více informací na www.hs-vinohrady.cz.
FS

Setkání třetího věku v Karlíně
Extence 2018
Etika odpovědnosti Dietricha
Bonhoeffera a její význam pro
současného křesťana
Srdečně vás zveme na 3. přednášku v rámci cyklu Extenze 2018 –
Snahy o obnovu myšlení a společnosti. Na téma Etika odpovědnosti
Dietricha Bonhoeffera a její
význam pro současného křesťana
bude přednášet PhDr. ThDr. Noemi Bravená.
Příspěvek představuje etiku odpovědnosti německého luteránského
teologa Dietricha Bonhoeffera,
který je v CČSH známý především
svou teologií následování a jeho
zapojením se do protinacistického
odboje. Etika odpovědnosti byla
formulována ve střetu humanistických představ o člověku a ideologie Třetí říše. Sejdeme se 7. února

PRo děti a mládEž

Ježíšova činnost v Kafarnaum
Vypisujte písmenka z levé tabulky v pořadí daném čísly v pravé tabulce.

NO CČSH Karlín a Dialog na
cestě ve spolupráci s MČ Praha 8
pořádají další díl z oblíbeného
přednáškového cyklu, tentokrát na
téma „Po stopách Karla Havlíčka
Borovského do Brixenu“.
Setkání proběhne v úterý 27. února od 15 hodin v zasedací místnosti NO CČSH (Vítkova 13, Praha 8
- Karlíně). Karel Havlíček Borovský, velká osobnost 19. století,
spisovatel a kritik své doby, nás
dodnes poutá svými pohnutými
životními osudy. Po jeho stopách
se vydala Mgr. Marie Žižková
a své vyprávění doplní fotografiemi z těchto cest. Spolupořádá
Obec spisovatelů a Pražský klub
spisovatelů.
ON

Vyhledávací řízení
na místo
redaktora
Ústřední rada CČSH vyhlašuje
vyhledávací řízení na pozici
redaktora/redaktorky Českého
zápasu, periodického tisku
CČSH
Předpoklady:
- členství v CČSH
- VŠ vzdělání (teologické
nebo humanitní)
- znalost práce s grafickými
programy
- praxe
Přihlášku obsahující životopis,
kontaktní údaje a případně
reference zašlete
do 4. 2. 2018 na Úřad ÚR
CČSH na adresu:
ÚR CČSH, Wuchterlova 5,
160 00 Praha 6,

(Řešení z minulého čísla: Učení, jež je plné moci.)
Jana Krajčiříková

nebo e-mailem na adresu:
ustredni.rada@ccsh.cz
Předpokládaný termín nástupu
1. 3. 2018, mzda dohodou.

Alianční týden modliteb nebo také Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Takto jsou nazývány každoroční ekumenické bohoslužby, konané v prvních lednových týdnech, kdy se střídají duchovní jednotlivých církví
a náboženských společností v místních kostelích a modlitebnách, při kterých věřící slyší kázání na předem dané téma a modlí se přímluvné modlitby. Letošní téma bylo OBNOVA CÍRKVE. CO DUCH PRAVÍ
CÍRKVÍM.
Ekumenické hnutí vzniklo v protestantském světě již v roce 1910 na konferenci v Edinburghu, kde se hledala koordinace evangelizační a misijní práce
v koloniích a jedním z iniciátorů tohoto setkání byl John Mott (1865-1955),
pozdější nositel Nobelovy ceny míru (1946), který věřil, že se během jedné
generace podaří evangelizovat celý svět, a byl inspirátorem dvou celosvětově
rozšířených křesťanských studentských organizací – YMCA a WSCF.
Velkým propagátorem ekumenického hnutí v CČSH byl patriarcha
prof. Miroslav Novák. Můj otec ThDr. Vilém Hýbl započal setkávání se
svými kolegy jak z Českobratrské církve evangelické, tak Římskokatolické
církve ještě před druhým vatikánským koncilem, který se začal oficiálně ekumenismem zabývat (Dekret o ekumenismu). Velkým dílem ekumenismu
v naší zemi byl ekumenický překlad Bible, který probíhal navzdory státnímu
dozoru nad církvemi v letech 1961–1979, a který jsem dostal s otcovým věnováním k Vánocům 1979.
Po listopadu 1989 se díky Ekumenické radě církví a České biskupské konferenci započal experiment společné duchovenské služby v armádě a ve věznicích a to v rozsahu, který ještě není pravidlem v západním světě. K tomu se
připojila vzájemná podpora v nemocnicích, v charitativní oblasti, ve školství
i v křesťanských médiích.
Mimořádný význam pro naši církev pak měla ekumenická husovská komise
ustanovená z podnětu Jana Pavla II. i společná návštěva zástupců českých církví u papeže Františka v roce Husova jubilea v roce 2015. Je potřeba připomenout i Českou křesťanskou akademii, která se výrazně profiluje ekumenicky.
Nejdůležitější je ale pěstovat a prohlubovat spolupráci církví v jednotlivých
městech a obcích, a to v osobní rovině, protože právě duchovní zkušenost
ekumenického přátelství pomáhá propojit různost jednotlivých církví a náboženských společností. Pokud nebudeme budovat ekumenismus v malém,
nemohli bychom doufat v nějakou zásadní změnu ve velkém. Bohužel stále
existují některé věci ( například svěcení duchovních na základě apoštolské
sukcese, svěcení žen aj.), které změnit zatím nemůžeme, ale církev je věčná
a lze doufat, že ještě v tomto století dojde k výrazným ekumenickým změnám, za které se každoročně v lednu modlíme.
V našem městě se ekumenismus velmi úspěšně rozvíjí již velmi dlouho téměř
mezi všemi církvemi a náboženskými společnostmi, včetně Armády spásy
a to díky velmi dobrým osobním vztahům mezi faráři, kazateli a pastory.
Mnoho věcí se dělá společně a prakticky zakoušíme zatím ještě ne zcela úplnou jednotu, aniž by byly popřeny dílčí odlišnosti zdejších církví.
Je třeba připomenout, že tzv. ekumenismus místa nám již nabízí Nový zákon,
protože na žádném místě, kde by se novozákonní křesťané scházeli, neexistovalo dvojí - oddělené shromáždění, a např. v Korintu, Jeruzalémě či Efesu
se přes rozdílné důrazy ve zbožnosti křesťané vždy scházeli pohromadě.
A takto bychom měli ekumenismus znovu uvádět do praxe - doslovný překlad
řeckého názvu knihy Skutky apoštolů zní Praxe apoštolů. A nesmíme zapomínat, že se všichni modlíme stejnou modlitbu Páně - Otče náš, a to přesto,
že zatím nemůžeme společně slavit eucharistii. Je to daň za rozdělení prvotní
církve, kterou musíme unést, a tato skutečnost nás bude podněcovat na další
cestě v ekumenickém hnutí. Stačí pokračovat po krůčcích, ale vytrvale, každodenně na konkrétních místech a s konkrétními lidmi.
Současný nepokojný a rozhádaný svět velmi potřebuje, abychom mu v pevné
jednotě trpělivě ukazovali cestu, která ho může vyvést z jeho problémů, protože mnozí kráčejí po špatné cestě či dokonce ztratili Boha.
Pavel Hýbl
NO Šumperk

týdeník Církve československé husitské
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